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مطرب شاب منحرج 30
اللي  الش���عراء  من أحد 
 س���جل أغنيته على أنها 
هدي���ة، ب���س تفاجأ أنه 
هالش���اعر يطل���ب منه 

فلوس.. اهلل يعينك!

هدية
مطربة وممثلة »شعرت« 
بالغي���رة واحلس���د من 
زميلة له���ا بعدما عطاها 
اليديد دور  مخرج عملها 
البطولة وهي دور عادي.. 

اهلل يشفي!

حسد
الرائعة  البرام���ج  من 
في إذاعة البرنامج الثاني 
»احملبوبة« ألنه يجس���د 
روح الوحدة الوطنية من 
خالل فريق عمله املجتهد.. 

عساكم ع القوة.

المحبوبة

كريسماس إليسا مع تامر عاشور في »سميراميس«
اختارت النجمة اللبنانية إليسا االحتفال برأس السنة اجلديدة 
2010 مع اجلمهور املصري، حيث حتيي حفال في الساعات 
األولى من العام اجلديد بفندق »سميراميس انتركونتيننتال« 
مع املطرب الشاب 

تامر عاشور.
وق���ال حم���ادة 
بس���يوني مدي���ر 
أعمال عاشور: من 
املقرر ان يغني تامر 
إليسا  مع  عاشور 
في حفل ليلة رأس 
الس���نة اجلديدة، 
وه���و احلفل الذي 
يع���ود في���ه تامر 
إلحياء حفالت مرة 
أخرى بعد فترة من 

الغياب.
وأضاف: احلفل 
م���ن تنظيم منظم 
س���يد  احلف���الت 
فتحي، الذي تعاون 

معه تامر عاشور في أكثر من حفل.
ومن املقرر ان يشهد احلفل غناء إليسا أغنيات ألبومها 
اجلديد الذي سيصدر أواخر الشهر اجلاري مع شركة »روتانا« 

لإلنتاج والتوزيع.
يذكر ان تامر عاشور ُيعرض له حاليا كليب أغنية »حد 
بيحب« التي صورها في تركي���ا مع املخرج وليد محمود، 
في حني تضع إليسا اللمسات النهائية على ألبومها اجلديد 

إليسامتهيدا لطرحه نهاية هذا الشهر.

تامر عاشور

طوني بارود يجسّد القائد صالح الدين األيوبي
لالختيار احترام����ا آلداب املهنة. كما لم تعلن 
اجلهة املنتجة للعمل وال أسماء النجوم العامليني 
الذين سيش����اركون طوني بطولة الفيلم.  أما 
هدف الفيلم، فيبدو لنا محاولة واضحة إللقاء 
الضوء على شخصية قائد شكل منوذجا في 
الوعي األوروبي والعاملي عن الفارس املسلم 
الش����هم. فصالح الدين وعلى الرغم من كونه 
خصما عنيدا لألوروبيني، إال انه ظل رمزا للقائد 
املثالي الذي واجه الصليبيني من دون التفريط 

في الشهامة واألخالق الرفيعة. 
ولدى سؤال طوني بارود عن شعوره قال: 
هو حلم كبير وكل ما يهمني هو التأكد دائما 
أن قدمي تالمسان األرض، أرغب في عيش تلك 
التجربة حتى النهاية وكل ما طلبته حتى اآلن 
هو عدم تأمني بدي����ل لي في املعارك احلربية 
واملشاهد الصعبة، فمن عاش احلروب اللبنانية 

ال تخيفه املشاهد التمثيلية اخلطرة.

تفاصيل كثيرة حتيط بهذا املشروع لم تعلن 
حتى اآلن وقد حتفظ فريق العمل عن ذكر أسماء 
كل من نافس طوني بارود في املراحل األولى 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
مت ترش����يح اإلعالمي طوني بارود للعب 
دور القائد صالح الدين األيوبي محرر القدس، 
في عمل سينمائي عاملي يجري التحضير له 
حالي����ا حيث تلقى طوني العرض من الكاتبة 
األميريكية كاروليندا أبلبيري التي كانت تبحث 

عن بطل لفيلمها في األردن. 
وكانت الكاتبة تزور األردن � الستكشاف 
مجموعة من مواقع تصوير فيلمها الذي جتري 
أحداثه في قلعة كرك � حني لفتها حضور طوني 
بارود على املسرح أثناء تقدميه إلحدى ليالي 
مهرجان ضخم فطلبت التعرف اليه وإخضاعه 
ل� »كاستيغ«. خضع طوني لسلسلة اختبارات 
للصوت واألداء واحلضور في األردن. وعلى أثر 
ردود فعل فريق العمل اإليجابية زارت كاروليندا 
بيروت. ووقفت بنفسها أمام بطلها، في مشهد 

متثيلي جتريبي مأخوذ من نص الفيلم.

اتجه إلى التمثيل العالمي دفعة واحدة

طوني بارود

بوستر ألبوم »أحتدى«

النجمة لطيفة

لطيفة بالسامري والرمبة والخبيتي.. تتحدى!

األسد في توزيع اغلب اغنيات األلبوم.

صبرنا ياللي مصبرنا

آخ����ر أغنيات األلب����وم والتي حتمل رقم 
14 وهي بإيقاع »البس����تة« والكلمات لعلي 
رشيد واالحلان ملشرف علي والتوزيع لألمير 

االنصاري. 
األلبوم بش����كل عام من����وع باختياراته 
ونب����ارك للطيفة التي اتصلت ش����خصيا ب� 
»األنباء« وقالت: هذا األلبوم هدية بس����يطة 
للخليج والكويت التي قريبا سأزورها والتقي 
مع جمهوري م����ن جديد بحفل اطالق البوم 

»احتدى«.
وبسؤالنا عن سبب اختفاء اغنيات فايز 
الس����عيد وناصر الصالح من األلبوم قالت: 
األغني����ات لم تنته في عملية املكس����اج ألن 
ناصر الصالح وفايز السعيد كانا منشغلني 
ف����ي الفترة االخيرة بأعمال فنية أخرى وأنا 
ملتزمة بتاريخ معني مع الش����ركة املوزعة 
لكنني س����أضمها بااللبوم املقبل أو األلبوم 

اخلليجي الثاني بإذن اهلل.
كل الش����كر لإليقاعي مبارك البلوش����ي 

لتزويدنا مبسميات ايقاعات االغنيات.

اللون الس����امري وهذا ما سمعناه في أغنية 
»يا س����اهرين الليل« السامرية التي أبدعت 
لطيفة في غنائها خاصة ان هذا اللون معروف 

بصعوبته.
وهذه األغنية قدمية ومعروفة خصوصا 
بالكويت، حيث يغنيها أكثر من مطرب ومطربة 
شعبية باألعراس مثل سليمان القصار والعديد 
من املطربني والكلم����ات مأخوذة من املأثور 
الشعبي واالحلان من التراث القطري والتطوير 
ملطر علي والتوزيع لألمير األنصاري فبرافو 
يا لطيفة على اختيارك لهذا اللون التراثي.

ما يستاهل

من كلمات محمد املسيفري واألحلان ملطر 
علي والتوزيع لألمير األنصاري وإيقاعها رمبة 
سريع بستايل األغنيات اإلماراتية الراقصة 

اجلميلة.

جينا غيره

أغني����ة طربي����ة جميلة ومث����ل ما نقول 
»س����ماعية« بإيقاع الرمبة من كلمات عارف 
خليفة الهاش����ل واألحلان لعيسى الكبيسي 
والتوزيع لألمير االنصاري صاحب نصيب 

في صوت لطيفة بشكل كبير مما افسد علينا 
س����ماع حالوة صوتها النقي و»شوش« فلم 

نفهم الكلمات.

أنا مناح

أغنية »أنا مناح وأنت مناح« هي الوحيدة 
التي ليس����ت خليجية بااللبوم، بل باللهجة 
البدوية لبالد الشام، وهي أغنية رائعة جدا 
كتب كلماتها صفوت شغالة وحلنها القدير 
جورج مارديس����يان ووزعها بحرفية عالية 

روجيه خوري.

وش عاد عندك

كلمات س����مو الشيخ خليفة بن حمد بن 
خليفة آل ثاني وأحلان عيس����ى الكبيس����ي 
والتوزيع لألمير االنص����اري وجاء اإليقاع 
خبيتي وهو اإليقاع املتسيد حاليا في الغناء 
اخلليجي وغنتها لطيفة بطريقة جميلة حتسب 
لها وس����تطلب منها في حفالته����ا الغنائية 

املقبلة.

حلفتكم

وعلى نفس وزن أغنية »وش عاد عندك« 
غنت لطيفة أغنية »حلفتكم« بتيمة غنائية 
رائعة للثنائي املبدع حمود الشمري وحسن 
حامد والتوزيع لعلي أباظة الذي يوزع بطريقة 
خليجية رائعة وبستايله اخلاص فهو موزع 
مصري شاب واملستقبل ينتظره بالتوزيع 

اخلليجي.

يا ساهرين الليل

دائما نتوق����ع أن تغن����ي مطربة عربية 
اللون اخلليجي لكننا ل����م نتوقع ان تغني 

قدماها بأسلوب غربي شرقي وبايقاع يحمل 
اسم س����تايل وغنتها لطيفة بأسلوب جديد 
وُعرب غنائية رائعة، حيث واضح من خاللها 
التفاهم بني الش����مري وحامد في تنويعهما 
لستايل االغاني االربعة التي قدماها للطيفة 

فبرافو على ابداعاتهما الفنية.

كل واحد

ايضا من اجمل ما غنت لطيفة في األلبوم 
»كل واحد« للمبدعني علي الفضلي والفيصل 
بايقاع الكالسيك ولكن اخفق زفني في توزيعها 
حيث في الكوبليه االول والثاني ادخل الصدى 

متنس����يش« و»كرهتك« و»واضح« و»أوعى 
تغير« فهو ستايل لطيفة الذي عودتنا عليه 
وهي من كلمات حمود الشمري وأحلان حسن 

حامد وتوزيع علي اباظة وااليقاع خبيتي.

ما جيتني إال ـ وينك تعال

أغنيت����ان للش����اعرة الكويتي����ة بن����ت 
العطا واألحلان ملطر عل����ي والتوزيع ألمير 

األنصاري.

يا أناني

أغنية حلمود الشمري وحسن حامد والتي 

بشار جاسم
طرحت النجمة التونسية لطيفة ألبومها 
اخلليجي الثاني »أحتدى« بعد جتربتها األولى 
في ألبوم خليجي بس����يط حمل اس����م »ويه 
ويه« مع الراحل راشد اخلضر والشاعر بدر 
بورسلي. ألبوم »أحتدى« ضم 14 أغنية خليجية 
وواحدة من تراث الش����ام مع امللحن القدير 
جورج ماردوسيان. لطيفة حتدت في ألبوم 
»أحتدى« وغنت جميع األلوان اخلليجية مثل: 
اخلبيتي، السامري، الرمبة، البستة باالضافة 

الى الكالسيك واملقسوم وغيرها.

مملوح

من أول األغنيات التي سمعها اجلمهور وذلك 
عند غنائها في برنامج »ستار أكادميي« وبثها 
عبر اثير اذاعة مارينا FM فهي اغنية خفيفة 
حتمل ايقاع 3/4 من كلمات حمود الش����مري 

وأحلان حسن حامد وتوزيع علي اباظة.

عينك لبّره

من أجمل اغني����ات األلبوم وهي للثنائي 
الفني الش����اعر املبدع علي الفضلي وامللحن 
الرائع الفيصل والتوزيع لزفني، حيث ابدعت 
لطيفة ف����ي غناء ايقاع الرمبة البطيء وعلي 

الفضلي متيز في املفردة اجلميلة.

أتحدى

أت���ح���دى ت��ح��ب ت��غ��ي��ري
وسيري دروب���ي  وتعكس 

قلبي م��ث��ل  أدري  ألن 
عشيري ي��ا  تلقى  صعبة 

هذه األغنية التي يحمل األلبوم اسمها تعتبر 
أغنية »لطيفية« مبعناها وتذكرنا بكلمات »أنا 

من خالل ألبومها الخليجي الذي يضم 14 أغنية

الـثنائـي الفـضلـي والفيـصـل أبـدعـا فـي »عينـك لبـره« و»كــل واحـد«
المكسـاج بسـبب  األلبـوم  خـارج  الصالـح  وناصـر  السـعيد  فايـز  أغنيـات 


